
HRVATSKA REVIZORSKA KOMORA 
 

Na temelju članka 8. stavka 1. Statuta Hrvatske revizorske Komore, sukladno s 

člankom 2. Poslovnika o radu Skupštine Hrvatske revizorske Komore, Upravno vijeće 

saziva  

 

Skupštinu Hrvatske revizorske Komore 

Dana 07. srpnja 2007. u 12 sati  

u prostorijama Hotela Antunović, Zagreb 

Zagrebačka avenija 100 a 

  

Za Skupštinu se predlaže sljedeći 

 

Dnevni red 

 

1. Otvaranje Skupštine, te pozdrav članstvu i gostima, predstavljanje javnog 

bilježnika 

 

2. Imenovanje verifikacijskog povjerenstva, 

Prijedlog Odluke: 

Usvaja se prijedlog imenovanja verifikacijskog povjerenstva 

 

3. Izvještaj verifikacijskog povjerenstva i utvrđivanje broja prisutnih na 

Skupštini, 

 

4. Izbor radnog predsjedništva i utvrđivanje dnevnog reda Skupštine 

Prijedlog Odluke: 

- Prihvaća se izbor radnog predsjedništva 

- Prihvaća se dnevni red Skupštine 

 

5. Poslovnik o radu Skupštine  

            Prijedlog Odluke: 

            Prihvaća se Poslovnik u radu Skupštine   

 

6. Izvješće o radu Komore za proteklo razdoblje  

            Prijedlog Odluke: 

            Usvaja se izvješće o radu Komore za proteklo razdoblje 

 

7. Godišnja financijska izvješća i izvještaj o obavljenom nadzoru financijskog 

poslovanja Komore za 2006. 

            Prijedlog Odluke: 

            Usvajaju se  godišnja financijska izvješća i izvještaj o obavljenom nadzoru    

            financijskog poslovanja Komore za 2006. 

 

8. Pravilnik o počasnom članstvu 

Prijedlog Odluke: 

            Usvaja se  Pravilnik o počasnom članstvu 

      

9. Pravilnik o stručnom osposobljavanju i načinu polaganja stručnog ispita za 

stjecanje zvanja ovlaštenog revizora 



Prijedlog Odluke: 

            Usvaja se Pravilnik o stručnom osposobljavanju i načinu polaganja stručnog  

            ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora 

        

10. Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora 

Prijedlog Odluke:    

            Usvaja se Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora 

 

11. Pravilnik o provođenju nadzora i provjere kvalitete rada revizorskih društava, 

samostalnih revizora i ovlaštenih revizora 

Prijedlog Odluke: 

            Usvaja se Pravilnik o provođenju nadzora i provjere kvalitete rada revizorskih 

            društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora 

  

12. Kodeks profesionalne etike revizora 

Prijedlog Odluke: 

            Usvaja se Kodeks profesionalne etike revizora 

 

13. Izmjene i dopune Odluke o stopi doprinosa i iznosu članarine Hrvatskoj 

revizorskoj Komori 

Prijedlog Odluke: 

            Usvajaju se Izmjene i dopune Odluke o stopi doprinosa i iznosu članarine  

            Hrvatskoj revizorskoj Komori 

 

14. Pravilnik o naknadi troškova članovima tijela Komore 

            Prijedlog Odluke: 

            Usvaja se Pravilnik o naknadi članovima tijela Komore 

 

15. Program rada Komore i Financijski plan za 2007. godinu 

            Prijedlog Odluke: 

            Usvaja se Program rada Komore i Financijski plan za 2007. godinu 

 

16. Prijedlog donošenja nove Tarife revizorskih usluga 

Prijedlog Odluke: 

Usvaja se Tarifa revizorskih usluga 

 

17. Završna riječ Predsjednice Komore 

 

 

 

 

                                                                                        Upravno vijeće  

                                                                                Hrvatske revizorske Komore 


